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• Finansieringsplan 2023 av 08.11.2022 

 
SAMMENDRAG: 
Skåppå AS søker om videreføring av partnerskapsavtale 2020-2022 med ett år. 
Kommunedirektøren anbefaler at partnerskapsavtalen med Skåppå AS for perioden 2020-
2022 videreføres med ett år og gjøres gjeldende for 2023, og at det gjøres forhandlinger om 
ny partnerskapsavtale for perioden 2024-2026 i løpet av året 2023. Det ytes et tilskudd fra 
Gausdal kommune på kr 75.000,- i 2023. Midlene ligger inne i budsjett- og økonomiplanen. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune har i periodene 2017-2019 og 2020-2022 ytt tilskudd på kr 75 000,- årlig 
til Skåppå AS for drift av inkubasjons- og næringshageprogram, i henhold til vedtatte 
partnerskapsavtaler for periodene. Inkubasjons- og næringshageprogrammene i 
Lillehammer-regionen og er viktige tiltak for både etablering og utvikling av bedrifter i 
regionen.  
 
Skåppå AS ønsker å videreføre partnerskapsavtalen for 2020-2022 med ett år, for deretter å 
forhandle ny avtale for 2024-2026 i løpet av 2023.   
 
Skåppå AS er regional operatør for SIVAs inkubasjons- og næringshageprogram og tilbyr 
subsidiert bistand til næringslivet for å utløse vekst i etablerte virksomheter samt å 
identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Inkubasjonsprogrammet handler om å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter, og er 
rettet mot bedrifter med vekst- og eksportpotensial. Målgruppen er ideer og unge bedrifter 
med høyt innovasjonsnivå og med internasjonalt eller nasjonalt vekstpotensial, samt 
innovasjonsprosjekter i små og mellomstore bedrifter (forretningsmessig innovasjon). I 
tillegg til kompetanseleveranser i en-til-en-prosjektene, har Skåppå AS også planlagt en 
rekke fellesaktiviteter i 2023, som kurs i kapitalstrategi, styrekurs, grønt FOU-program for 
industri og eksport-hjelp.   
 
Næringshageprogrammet skal bidra til å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i 
distriktene, og er rettet mot små og mellomstore bedrifter og nyetableringer med evne og 
vilje til utvikling. I tillegg til kompetanseleveranser i en-til-en-prosjektene, har Skåppå AS 
også planlagt en rekke fellesaktiviteter i 2023, som arbeidsverksted med tema bærekraft, 
styrekurs, fagteam generasjonsskifte, kapital, digital omstilling, grønn lean for industri og 
utviklingsprogram rettet mot gårder med tilleggsnæring.   
 
Med utgangspunkt i gode resultater og økt etterspørsel fra næringslivet i siste halvdelen av 
forrige programperiode, har Skåppå søkt om økte rammer fra SIVA i ny programperiode. For 
2023-2032 har Skåppå søkt om 3 MNOK til inkubasjonsprogram (tidligere 2 MNOK) og 3 
MNOK til næringshageprogram (tidligere 1,8 MNOK). I tillegg kommer utviklingstilskudd til 
inkubatoren fra Innlandet fylkeskommune, bedriftenes egenandel og kommunenes 
medfinansiering.  
 
Den generelle oppfølgingen av etablerere og bedrifter i kommunene i Lillehammer-regionen, 
håndteres av Lillehammer-regionen Vekst (LRV). Gründerkonsepter med særlig potensial og 
bedrifter med mulige utviklingsprosjekter rutes til Skåppå AS for tettere oppfølging.  
 
Årsaken til at Skåppå AS ønsker å videreføre partnerskapsavtalen for 2020-2022 med ett år, 
for deretter å forhandle ny avtale for 2024-2026 i løpet av 2023, er at Skåppå AS ønsker å 
avvente reforhandling av partnerskapsavtalen til søknaden om neste programperiode i SIVA 
er behandlet (februar 2023). I tillegg vil en forskyving av avtaleperioden med ett år gjøre at 
partnerskapsavtalene for kommunene i Lillehammer-regionen får samme tidsintervall som 
de andre Gudbrandsdalskommunene, som gir noen administrative besparelser for Skåppå 
AS. 
 
 
VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer inkubasjons- og næringshageprogrammene som viktige 
virkemidler for å følge opp ideer, gründere og bedrifter med ulike utviklingsbehov i 
Lillehammer-regionen.  
 
Lillehammer-regionen Vekst står for den løpende, generelle kontakten med virksomheter 
som ønsker å utvikle seg. For prosjekter og ideer med antatt særlig potensial, tilbyr Skåppå 
AS ekstra utviklingskompetanse til prosjektene, gjennom inkubasjons- og 
næringshageprogrammene. Skåppå AS og LRV jobber tett sammen og er samlokalisert i 



  
 
 

  
 
 

 

 
HubLHMR, noe som gjør at enhetene gjennom daglig dialog kan avklare muligheter og 
utfordringer.  
 
Å forskyve avtaleperioden med ett år vil, etter kommunedirektørens syn, ikke medføre noen 
vesentlige ulemper for Gausdal kommune. Det foreslåtte bidraget fra Gausdal er i tråd med 
hva kommunen de senere årene har bevilget til Skåppå AS.  
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at partnerskapsavtalen med Skåppå AS for 2020-2022 
videreføres med ett år og gjøres gjeldende for 2023, og at det gjøres forhandlinger om ny 
partnerskapsavtale for perioden 2024-2026 i løpet av året 2023. I Gausdal kommune har det 
ligget inne en årlig bevilgning til Skåppå AS på kr 75.000,-, og et tilskudd har dermed 
finansiering i budsjett- og økonomiplanen. Tilskudd til Skåppå AS på kr 75.000,- dekkes av 
eksisterende bevilgning. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Partnerskapsavtalen mellom Gausdal kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022, 
videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023.  
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 91/22 den 07.12.2022. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Partnerskapsavtalen mellom Gausdal kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022, 
videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023.  
 


